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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Юрію Віталійовичу! 

 

          До мене, як до народного депутата України, раніше цього року 

звернулися мешканці с. Біленьке Запорізького району Запорізької області з 

проханням допомогти розібратися з крадіжкою обладнання очисних споруд в 

їхньому селищі та покарати винних. 

Заявники повідомили, що будівництво очисних споруд в  с. Біленьке було 

розпочате в 2002 році УКБ Запорізької ОДА, а встановлення цього обладнання 

здійснювала фірма «Камелот» (Луганська обл.). 

Пізніше фірма «Камелот» уклала договір з Біленьківською виправною колонією 

(№99) на охорону очисної підстанції, а в 2014 році закінчила сплачувати за охорону і все 

обладнання  було демонтовано та вивезено в невідомому напрямі.  

На думку місцевих мешканців та селищної ради ця крадіжка була скоєна фірмою 

«Камелот» і Запорізька РДА ініціювала відкриття кримінального провадження у 

Запорізькому районному відділу внутрішніх справ. 

2 червня поточного року я отримав відповідь № 03488/08-10 від 26.05.2016 року за 

підписом голови Запорізької обласної державної адміністрації.  

Із вказаної відповіді вбачається, що під час проведеної інвентаризації на вказаному 

об’єкті було виявлено факт недостачі технологічного обладнання або матеріалів на 

загальну суму 1 066 794,22 грн. 
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У липні 2014 року Управління капітального будівництва Запорізької ОДА 

звернулося з листом від 11.07.2014 року № 1-1202 до правоохоронних органів щодо факту 

розкрадання майна на об’єкті будівництва. Відомо, що слідчим СВ Запорізького РВ 

ГУМВС України в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування з 

попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 185 Кримінального 

кодексу України. 

           Проте, вже два роки вказане розслідування не завершене,  коло винних осіб не 

встановлено, про підозру нікому не повідомлено. Як наслідок – питання відшкодування 

збитків державі у понад мільйон гривень жодним чином не вирішується. 

 Враховуючи викладене, прошу Вас, шановний Юрію Віталійовичу, 

доручити організувати перевірку обставин, викладених у зверненні та додатках 

до нього, сприяти активізації розслідування цього резонансного злочину для 

завершення розслідування та притягнення винних до відповідальності у 

розумні строки.  

 Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 

встановлений законом термін. 

Додаток: копія відповіді Запорізької ОДА № 03488/08-10 від 26.05.2016 року. 

 

 

  З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                             (посв. 286) 

 

 

 


